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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Bản thử nghiệm
Số 8, tuần 4, tháng 5/2018

Xử lý nghiêm chủ nhà trọ thu tiền điện sai quy định

Là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại 
buổi đối thoại với công nhân các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, ngày 20/5, tại Hà 
Nam. Thủ tướng khẳng định việc chủ nhà trọ yêu cầu công nhân thuê nhà phải trả tiền điện, nước 
cao hơn quy định là trái pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Bộ Công 
Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, xử lý nghiêm việc các chủ nhà trọ thu giá điện, nước 
sai quy định.

Báo cáo Thủ tướng và trả lời kiến nghị của công nhân, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch 
HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN sẽ phối hợp địa phương kiểm tra việc 
thực hiện giá bán điện của các chủ nhà trọ để người thuê nhà được hưởng giá bán lẻ điện sinh hoạt 
đúng quy định. Đồng thời, nếu công nhân gặp khó khăn hoặc bị thu tiền điện sai quy định có thể 
gọi đến tổng đài 19006769 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc để phản ánh. 

EVN thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho các tỉnh Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ

Đó là ghi nhận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm 
việc với EVN cùng các đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực Đông Bắc Bộ và Tây 

Bắc Bộ, ngày 21/5.  Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và cảm ơn những đóng 
góp, nỗ lực của EVN đối với việc đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống nhân dân trên cả nước. Lãnh đạo Chính phủ đồng thời 
đánh giá cao công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, cải cách hành chính 
mà EVN đang tích cực triển khai.

Thay mặt toàn thể CBNV EVN, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang 
Thành hứa với Phó Thủ tướng và các Đại biểu Quốc hội, sẽ tiếp tục nỗ lực 

để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào 
sự phát triển chung của khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ cũng như cả nước.

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 
529/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An – 
Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN), giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đặng Hoàng An sinh ngày 16/10/1965, quê quán Hiệp 
Hòa, Bắc Giang; tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành Năng 
lượng điện tại Cộng hòa Séc; Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện và Thạc 
sỹ Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan); 
thông thạo các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Tiệp Khắc; trình độ lý 
luận chính trị cao cấp. 

Tin tức
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Văn bản - Thực thi

Chính phủ yêu cầu tiếp tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Đây là một trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ 
Công Thương xây dựng quy trình thực hiện các thủ tục về tiếp cận điện năng, đảm bảo minh bạch, 
thống nhất về thủ tục, thời gian thực hiện và trách nhiệm giải quyết của mỗi cơ quan. 

Cần thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước để triển 
khai đồng thời các công việc liên quan đến cấp phép, với mục tiêu tổng thời gian giải quyết của ngành 
Điện và các cơ quan nhà nước không quá 10 ngày. Thí điểm áp dụng quy trình liên thông này tại 
TP.HCM trong quý II/2018 và tại các tỉnh, thành phố khác trong năm 2018.

(Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018)

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đặng Hoàng An đã trải qua nhiều vị 
trí công tác và đảm nhận các chức trách lãnh đạo quản lý trong ngành Điện như: Phó Giám đốc Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (từ 1993 đến 2004), Trưởng Ban Kỹ thuật Lưới điện EVN (từ 
2004 đến 2006), Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (từ 2006 đến 2007), Trưởng Ban Kế hoạch 
EVN (từ 2007 đến 2008), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (từ 2008 đến 2015) và 
Tổng giám đốc EVN (từ 7/2015).

Sau khi ông Đặng Hoàng An được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương, Hội 
đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 145/QĐ-EVN ngày 16/5/2018 
giao ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng giám đốc EVN thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám 
đốc EVN trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự vị trí Tổng giám đốc EVN.

EVN triển khai công tác đảm bảo điện cho họp Quốc hội rất chuyên nghiệp

Là ghi nhận của ông Phạm Đình Toản - Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội tại buổi làm việc với EVN về công 
tác chuẩn bị đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội 
khóa XIV, ngày 15/5. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
cũng đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của EVN và 
EVNHANOI trong công tác đảm bảo điện cho các kỳ họp 
trước đây.

Đối với kỳ họp này, EVNHANOI sẽ cung cấp điện 
an toàn, liên tục từ 0h ngày 19/5/2018 đến hết 24h ngày 
16/6/2018, đồng thời có phương án dự phòng cho các địa 
điểm phục vụ kỳ họp. 

Sản lượng điện tiêu thụ tăng kỷ lục do nắng nóng

683 triệu kWh là sản lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc ngày 17/5, tăng 41 triệu kWh so với sản 
lượng ngày cao nhất của đợt nóng đỉnh điểm năm 2017 (642 triệu kWh - ngày 9/8/2017). Công 
suất đỉnh của hệ thống cũng đạt 32.863 MW ngày 18/5, tăng trên 2.000 MW so với công suất đỉnh 
năm 2017 (đạt 30.857 MW - ngày 9/8/2017). 

Dự báo, cao điểm nắng nóng 2018 sẽ còn tiếp diễn và kéo dài trong các tháng 5, 6, 7. Nhiệt độ 
cao nhất tại các tỉnh Bắc bộ và miền Trung có thể tới 38 - 420C. EVN tiếp tục khuyến cáo các cơ 
quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 
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Đầu tư - xây dựng

-  Công ty Truyền tải điện 3 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng 
điện, đưa vào vận hành an toàn kháng điện bù ngang 500 kV - 128 
MVAr KH591 tại TBA 500 kV Vũng Áng. Đây là 1 trong 6 kháng 
điện thuộc dự án “Trang bị kháng điện bù ngang trên lưới 500 kV” 
do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đầu tư.

Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

- Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa tổ chức 
sát hạch toàn bộ cán bộ nhân viên có liên quan đến công tác 
kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng. Việc sát hạch được 
thực hiện tại đơn vị với sự giám sát trực tuyến của cán bộ quản lý 
công tác sát hạch của Tổng công ty, đảm bảo minh bạch, nghiêm 
túc và tiết kiệm thời gian. Các đề thi được lựa chọn ngẫu nhiên 
trên hệ thống điện tử với các câu hỏi trắc nghiệm.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

-  Hơn 200 học viên là lãnh đạo Tổng công ty, trưởng các ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị 
cấp 2, cấp 3 trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tham dự khóa tập huấn 
Người phát ngôn, do EVNNPC phối hợp với Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức để phát huy 
tốt hơn nữa vai trò người phát ngôn trước báo chí và công chúng. 

Trước đó, 207 học viên là người phụ trách truyền thông của các đơn vị trực thuộc EVNNPC 
cũng đã tham dự khóa tập huấn nghiệp vụ báo chí - truyền thông. Tính đến nay, đã có 8 hội 
nghị tập huấn liên quan đến công tác phát ngôn, truyền thông EVNNPC phối hợp thực hiện với 
Trung tâm Thông tin Điện lực. Các hội nghị đều được học viên đánh giá cao về chất lượng, hiệu 
quả, tính cần thiết và sự phù hợp với công việc. 

Thông tin quản lý
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Chỉ đạo: Ban Quan hệ Cộng đồng EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm  Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946720 * Fax: 024.37725192

Trưởng Ban biên tập: Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập: Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết

Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC 

Bản tin EVn

Tin tham khảo

-  Ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương): Vận hành thị 
trường điện gắn với đảm bảo điện cho mùa nắng nóng… xem chi tiết

- Nắng nóng diện rộng: EVN khuyến cáo người dân triệt để tiết kiệm điện… xem chi tiết
- EVNNPC tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện trong nắng nóng… xem chi tiết
- EVNHANOI khuyến cáo sử dụng điện hiệu quả mùa nắng nóng… xem chi tiết

-  20 căn nhà tình thương , tình nghĩa vừa được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối 
hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh trao tặng cho các gia đình là con liệt sĩ, người có 
công với Cách mạng. Mỗi căn nhà được EVNSPC hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng. 

-  Công trình “Nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống điện phân phối các trạm biến áp 
110kV không người trực” do nhóm kỹ sư của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thực hiện 
vừa được trao giải Ba về Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2017 (VIFOTEC 2017). 

-  Ngôi nhà đồng nghiệp là tên gọi của chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở của Công ty 
Điện lực Bạc Liêu (thuộc EVNSPC), dành cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa 
đủ điều kiện nhận hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”. Hình thức hỗ trợ là một phần tiền xây dựng hoặc 
sửa chữa nhà từ nguồn kinh phí CNVC-LĐ trong Công ty đóng góp. Năm 2017, Công ty đã hỗ 
trợ xây dựng mới 7 “Ngôi nhà đồng nghiệp” với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/căn và 1 ngôi nhà 
được sửa chữa với số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng. 

http://www.evn.com.vn/d6/news/Van-hanh-thi-truong-dien-gan-voi-dam-bao-dien-cho-mua-nang-nong-6-15-21702.aspx
http://www.evn.com.vn/d6/news/Nang-nong-dien-rong-EVN-khuyen-cao-nguoi-dan-triet-de-tiet-kiem-dien-6-18-21692.aspx
http://nangluongvietnam.vn/news/vn/bao-ton-nang-luong/evnnpc-tang-cuong-tuyen-truyen-tiet-kiem-dien.html
http://laodongthudo.vn/evn-ha-noi-khuyen-cao-khach-hang-su-dung-dien-tiet-kiem-trong-mua-nang-nong-73603.html
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